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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 1952/2017
spisový znak: KHEJ 162629/2016/kakr/3

datum: 04.01.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 21. 12. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 12. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
jakým způsobem bylo postupováno ve věci mé žádosti ze dne 5. 12. 2016 o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu ve smyslu
ustanovení § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to Městského
úřadu Vodňany – odboru životního prostředí, který ve věci podnětu k zahájení řízení o odstranění stavby vodního díla ze dne
12. 9. 2016 nepostupoval v souladu s ustanovením § 42 správního řádu.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví požádal na základě Vaší žádosti ze dne
5. 12. 2016 Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, o sdělení informace a zaslání nezbytných podkladů za účelem
posouzení namítané nečinnosti.
Dne 15. 12. 2016 obdržel Krajský úřad ke své žádosti kopie některých materiálů od Městského úřadu Vodňany, odboru
životního prostředí. Z těchto podkladů je zřejmé, že jde o provedenou úpravu studny na pozemku parcel. č. 3076 v k.ú.
Vodňany.
Krajský úřad v současné době posuzuje předložené podklady a ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, věc vyřídí v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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